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Ïðîåêò!


ÇÀÊÎÍ ÇÀ ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ È ÄÎÏÚËÍÅÍÈÅ
НА ЗАКОНА ЗА СДРУЖЕНИЯ ЗА НАПОЯВАНЕ
(обн. ДВ, бр.34 от 2001 г., изм., бр.108 от 2001 г.)



	§ 1. В чл.63 се правят следните изменения и допълнения:
	1.Създава се нова ал.1:
	“(1) Сдружение за напояване се прекратява:
	1. с решение на общото събрание;
	2. с решение на окръжния съд по седалище на сдружението по искане на надзорния орган, когато:
	а) не е учредено по законния ред;
	б) извърши повторно нарушение.”
	2.Досегашната ал.1 става ал.2 и в нея след думата “сдружението” изразът “може да бъде прекратено” се заменя с “се прекратява”.
	3.Досегашната ал.2 става ал.3.
	§ 2. В чл.72 се правят следните изменения и допълнения:
	Създава се ал.1:

“(1) На сдружение за напояване, което извършва само дейностите по чл.3, ал.2, се налага имуществена санкция в размер от 300 до 1500 лева”.
	2. Досегашният текст става ал.2.
	§ 3. Създава се чл.73а:
	“На сдружение за напояване, което не изпълни задължението си по чл.20, ал.3, се налага имуществена санкция в размер от 100 до 300 лева”.
	§ 4. В § 1 от Допълнителната разпоредба на ЗСН се създава т.9:
	“9. “Повторно нарушение” е нарушение, което е извършено в едногодишен срок от влизане в сила на наказателно постановление, с което е наложено наказание за същия вид нарушение”.





М  О  Т  И  В  И

към Законопроект за изменение и допълнение на Закона за сдружения
за напояване


	С предлаганите допълнение към Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за сдружения за напояване (ЗСН) се цели допълване и конкретизиране на разпоредбите относно прекратяването на сдруженията за напояване. В сега действащия закон е регламентирана само хипотезата на прекратяване по решение на общото събрание. Законодателната практика (ЗЮЛНС) предвижда и други възможности за прекратяване на сдружения и фондации поради общественозначимия характер на този вид юридически лица. С навлизането в етапа на функциониране и вече създадени и действащи сдружения за напояване се налага регламентирането на подобни възможности. Поради обществения характер и полезността на сдруженията за напояване и за предотвратяване извършването на незаконосъобразни действия, с предложените допълнения се цели осигуряване на по-големи възможности за своевременна намеса на надзорния орган и на съда за прекратяване на такива сдружения.
	Äîïúëíåíèåòî â ÷ë.73 îò äåéñòâàùèÿ ÇÑÍ å âúâ âðúçêà ñ ïðåäëîæåíèòå èçìåíåíèÿ â ÷ë.3 îò ñúùèÿ çàêîí è öåëè äà ãàðàíòèðà èçâúðøâàíåòî íà îñíîâíèòå äåéíîñòè, çà êîèòî ñå ñúçäàâàò ñäðóæåíèÿòà çà íàïîÿâàíå, à íå ñàìî òåçè, îò êîèòî áèõà èìàëè ïå÷àëáà. Òîâà äîïúëíåíèå öåëè ñúõðàíÿâàíåòî äóõà íà çàêîíà, íàñî÷åí êúì ñúçäàâàíå íà ñäðóæåíèÿ â îáùåñòâåí èíòåðåñ.
	Предложената разпоредба на чл.73а от проекта има дисциплиниращ характер във връзка със задължението на съдебно регистрираните сдружения за напояване да подават своевременно информация по чл.20, ал.3 пред надзорния орган.
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